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Deltagere: Jean Nordberg (JN), Ole Quitzau (OQ), Mogens Bruhn (MB) Bjarne Jørgensen (BjJ),  
                             Mogens Hansen (MH) Jim Johansson (JJ), Hanne Schollert (HS) 
                             og Tom Beck Frederiksen  (TBF) 
                             Personale: Jan Ernst (JE) 
 
Afbud: Helle Andersen (HA), Flemming Nielsen (FN) Jette Lehrman Jensen (JLJ) 
 
 
Dato: 10. november 2014                                                     
                                                                                                      
Emne: Bestyrelsesmøde   19:00 – 22:30                                
                                                                                                    
Referent: Birgit Jeppesen 
 

Møde referat 
 
1.  Godkendelse af referat 
 Referatet blev underskrevet og indsat i protokollen. 
 
2. Formandens beretning 
      (JN) Bådoptagningen kører på livet løs. Sejl & Motors halbyggeri er ved at være færdig og alle 

bådopbevaringspladser i hallen er udlejet. 
  Marinehjemmeværnet har underskrevet kontrakten og pælene til broen er nu banket i. Arbejdet med 

broen påbegyndes i næste uge.   
     Forhandlingerne med Sø Redningstjenesten er gået lidt i hårknude, men der arbejdes stadig på 

projektet. 
 
3. Rep. og vedligehold 
 (JE) Kunne bekræfte at der er tryk på bådoptagningerne. Vi har indsamlet mange gamle træbukke som 

ligger i en stor stak. De bliver afhentet i morgen af en skrothandler. Kenneth er begyndt at lave 
støbekasser til broen.  

 (MB) havde mødt flere sejlere der roste havnens personale, hvilket (JE) selvfølgelig blev glad for at 
høre. Derudover fremsatte (MB) et ønske fra (JLJ) om en skrivelse vedr. oprydning i havnen d. 11. april 
2015 samt reparation af grejskure, som hun kunne udlevere til sejlerne, når de kom på kontoret. Den 
skrivelse vil blive lavet. 

 (JN) bad bestyrelsesmedlemmerne være opmærksom på elstik der var tilsluttet både på land, og give 
ham besked. Da dette ikke er tilladt og bådejeren vil blive kontaktet. 

  a. El og vand: (JE)) er der ingen bemærkninger. 
 
4. Bådpladser 
      a. Venteliste bådpladser: (HS) listen er meget kort. 
      b. Bådpladser til genudlejning hjemmesiden: (HS) der er ikke ændret meget. 
 
5.  Regnskab 
     a. Drift/resultatopgørelse pr. 31.10.2014: (HS) gennemgik regnskaberne, som ser fint ud.  
         Derudover fortalte (HS) at hun og (JLJ) havde haft et møde med banken, som var meget tilfreds.       
          Det er jo ikke noget nyt, at vi meget gerne vil have en anden revisor, men det er ikke bare ligetil.    
          Ifølge  vedtægterne for havnen, skal Brøndby Kommune godkende vores revisor, dvs. at  
          vedtægterne skal ændres på en generalforsamling og efterfølgende godkendes af kommunen. 
          Så vi kan ikke søge ny revisor i år.              
     b. Debitorer: (HS) gennemgået, ser rimelig ud. 
     c. Likviditet: (HS) gennemgik kort likviditeten, som ser ret god ud.  
 
 6. Nyt fra udvalg 
 a. Havne- og pladsudvalg: (MH) Der ligger en stor jordvold ved grøften, og danner derfor en stor sø  
         efter regnvejer, kan man ikke lave en hul imellem, således at vandet kan løbe ned i grøften. Dette vil  
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         blive lavet. (MH) tilbød at lave en ny opdateret liste med grejskure, der trængte til at blive repareret.  
         (JN) god ide, det vil være dejligt at få et overblik) 
          Derefter faldt talen på mobilebådstativer, som havnen kunne købe og derefter udleje til bådejerne.   
          Dette arbejder (JN) og OQ) videre på. 
 b. Hjemmeside: (MB) havde kigget hele hjemmesiden igennem og syntes den var flot og let at guide  
          sig igennem i. Havde dog fundet et par upser, som vil blive rettet. Vejledningen for fortøjninger af  
          fender er på engelsk, og da ikke alle kan engelsk, vil (JJ) oversætte den. 
      c. SU-udvalget – BSS: (MB) Der har ikke været møde med BSS, men (MB) havde kigge i sidste  
           referat fra BSS bestyrelsesmøde og undret sig over bemærkningen: Havneplanen 2020. Da ingen  
           kendte noget om en havneplan, kontakter (MB) og (JJ) for at høre nærmere. 
 
7.   Brøndby Kommune: intet nyt. 
 
8. Korrespondance 
 a. Orientering fra BSS, vedr. nye både: til orientering 
 b. G-00/Ansøgning om telt/overdækning, med bl.a. slibning og bundbehandling: (JE) skriver 
 c: N-14/Ansøgning om overdækning: ok (JE) skriver. 
  
 #b. gav anledning til en længere debat vedr. teltreglement i forbindelse med slibning etc. Man blev 

enige om, at arbejde videre med at få lavet nogle regler for slibning 
 
9. Diverse forretninger 
 a. Ska’nokker: gennemgået.  
 b. Orientering Vinter bader: Havnen var blevet kontaktet af både en privatperson og kommunen  
          vedr. etablering af et område for vinterbadere i havnen omkring Havmågen. Det gav en del debat, da  
          det i vores love er forbudt at bade i havnen og man kunne risikere, at der svømmede personer rundt  
          om, i nærheden af indsejlingen. Derudover var det havnen der skulle bekoste udgifterne. Der var bed  
          enighed om at det var man ikke interesseret i.  
 c.  Orientering autocampere: Der har været kigget yderligere på forespørgslen fra Brøndby Kommune,  
           men det eneste sted der evt. kunne bruges var nord for nordøen. Dette er ikke interessant for  
           havnen, da det skulle passes og rengøres af os. Indtægterne ville være minimale og ville ikke kunne  
           opveje udgifterne, så derfor er vi ikke interesseret i dette. 
 

 10.  Eventuelt: (JJ) foreslog at man bedre kunne sikre sig mod uvedkommende i havnen, kunne etablere 
”pulleter” dvs. søjler der hæver og sænker sig i vejbanen ved gennemkørsel. (JE) undersøger nærmere. 

 (OQ) har undersøgt yderligere om ny legeplads og fundet priser, det ser spændende ud og der arbejdes 
videre på projektet. 

 
          
  11. Næste møde:   
  
  
                    Møde mandag d. 8. december 2014 kl. 18:00 i Eventyrstuen til juleplatte 
 
                                       Med efterfølgende bestyrelsesmøde kl. 19:00         
 
 
 


